ACV Auto-Cosmetic GmbH
BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK
Termék név:Aromás szagsemlegsítő.
Forgalomba hozatal : 21/07/2009
Kiállítás dátuma: 21/04/2012
Verzió: 4.0 Oldal: 8 1/8 HU

1 Az anyag, készítmény és vállalat azonosítása
A készítmény azonosítása: Aromás szagsemlegesítő
Használata:Speciális sazgsemlegesítő koncentrátum
Gyártó: ACV Auto Cosmetic GmbH Salzheck 7
56332 Dieblich
Információs osztály: Műszaki Beszerzés / Menedzsment
Telefon: +49 (0) 2607 96399-0 E-mail: sdb@porzelack.de
Fax: +49 (0) 2607 96399-29
Sürgősségi telefonszám: +49 (0) 2607 96399-0
Tanácsadó iroda mérgezés esetén: +49 (0) 6131-1924
Forgalmazza Magyarországon: Porzelack Hungary Kft Kenese u. 3. fszt. 1.
Telefon +36 20 777-1980, e-mail: info@porzelackhungary.hu
06-80-20-11-99 (Az ETTSZ díjmentesen hívható zöld száma)

2. veszélyek
Besorolás: A termék 1999/45/EK irányelv alapján (veszélyes készítményekről szóló
irányelv), az utolsó érvényes verziója szerint veszély jelölés nem szükséges.
A termék nem tartalmaz gyúlékony anyagokat..
További tanácsok:
Bőr kiszáradást okozhat. Ártalmas lehet, ha lenyelik.
A környezet:
Biztonsági veszélyek: Nem ismert
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3. Összetétel / információk az összetevőkre
Kémiai jellemzés:
Tartalma: vizes oldat, Alkohol, xylol, speciális adalékok. A keverék nem veszélyes
Veszélyes összetevők:
Megnevezés : CAS-szám. EU-szám.
Tartalom
Veszély jelzés
R-mondat
2-Propanol 67-63-0
200-66 -7
< 10
F, Xi
11-36-67
Xylol (Isomerekkeveréke)
1330-20-7
215-535-7 ca. 5 %
Xn
10-20/21-38
További információk: A készítmény osztályozása a 15 szakaszban. Az R-mondatok
16. szakaszban Expozíciós határértéket a 8. szakaszban.
Minden adat a koncentrátum formára érvényes

4. Elsősegély intézkedések
Általános tanács: Kerüljük a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
Belégzés esetén : A sérültet friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak
forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés után: Mossuk le szappannal és bő vízzel, orvoshoz kell fordulni, ha
tartósan fennálló bőrirritáció jelentkezik .
Szembe kerülés esetén: Alaposan öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon orvoshoz azonnal.
Lenyelés esetén: Nem szabad hánytatni. Öblítsük ki a száját és igyon vizet .Orvoshoz kell
fordulni.

5 Tűzvédelmi intézkedések
Alkalmas oltóanyag: homok, száraz anyag vagy szén-dioxid, vízpermet.
megfelelő tűzoltószerek: Vízsugár.
Speciális tökéletlen égés esetén szénmonoxid szabadulhat fel.
Védőfelszerelés tűzoltók részére: alkalmazkodni a környezethez.
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6. Intézkedések baleset esetén
Személyi óvintézkedések: Zárt szellőzés mentes helyiségben nem használható. Kerüljük a
szemmel és a bőrrel való érintkezést.
Nem szabad belélegezni. Kerülje gyújtóforrást. Ne dohányozzon.
Környezetvédelmi óvintézkedések:,Akadályozza meg a csatornába kerülést.
Tisztítási / eltávolítási eljárások: Folyadékot megkötő szer vagy homok.
Ennek megfelelően a jóváhagyott tartályban tárolja a szennyezett anyagot, mint hulladékot
Bővebben a 13. pontban

7. Kezelés és tárolás
7.1 Kezelés : Az edényzetet használat után légmentesen visszazárva és jól szellőztetett
helyen kell tárolni .
Információk a biztonságos kezeléshez : Miután kiürült az edényzetet ne használja más
anyag tárolására,. Kerülje a folyamatos bőrrel való érintkezést .
Információ tűz és robbanás veszélyre. A tároló edények felrobbanhatnak intenzív hő
hatására . Mert a lezárt edényekben , a belső nyomás növekszik.
7.2 Tárolás :
A tárolni a következő hőmérsékleti tartományokban lehet: ( 5 ° C - 35 ° C)
Stabilitás okokból.
Tartsuk távol a gyújtóforrásoktól és a napfénytől .
Csak engedélyezett edényzetben tárolható.
• tárolásra vonatkozó előírások és tilalmak : Tartsa távol oxidáló anyagoktól és
ismeretlen vegyi anyagoktól.
További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban : Tartson készenlétben szemmosó
készletet.
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8 Az expozíció ellenőrzése és személyi védelem
8.1 További információ technikai eszközökhöz:
Egyéni védőeszközt(szem kimosó készlet), és megfelelő szellőzést biztosítson.
8.2 Alkotórészekre vonatkoztatott, a határértékek:
CAS - szám:
Név
Fajta
érték
mértékegység
67-63-0 2Propanol
AGW
200
mg/m3
67-63-0
Xylol (Isomerek keveréke) AGW
50
mg/m3
További információk: A létrehozáskor érvényes listák képezték a kiindulópontot.
8.3 Személyes védőfelszerelés:
Légzésvédelem: Nem szükséges, csak a megfelelő szellőzés hiánya esetén szükséges lehet.
Kéz védelme: Közepes védőkesztyűt, például Viton (Áthatolási idő> 4 óra),
Szemvédelem: Szorosan illeszkedő védőszemüveg (EN 166)
Bőrvédelem: Vegyszerálló biztonsági cipők és munkaruhák.
Azonnal távolítsuk el átitatott ruházatot:
Egészségügyi intézkedések.
Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használat közben tilos enni, inni és
dohányozni.
Mosson kezet szünetek előtt és a munka végeztével.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Megjelenés
Fizikai állapot: híg folyadék
Szín: Fehér
Szag:
9.2 Biztonsági adatok
pH: N. V
Forráspont / forrási tartomány:
N. a
Lobbanáspont:
> 65 oC
Gyulladási hőmérséklet:
N. V.
Gyulladási határértékek (térfogat%):
N. V.
Gőznyomás (20 ° C):
N. N.
Sűrűség (20 ° C):
Na
Oldhatóság vízben (20 ° C):
korlátlan
Oldószer tartalom:
< 20 %
Viszkozitás (mPas):
N. A
9,3 További információk NV: nincs veszély NA: Nincs adata
10. Stabilitás és reakciókészség
Stabilitás: Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között stabil.
Elkerülendő körülmények: Hő, láng és szikra.
Kerülendő anyagok: Ne keverje ismeretlen vegyi anyagokkal és oxidáló szerekkel.
Veszélyes bomlástermékek:
További információ: nem ismeretesek,
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11. Toxikológiai adatok
A termék vegyi anyagok keveréke. Csak toxikológiai adatok egy összetevőre állnak
rendelkezésre.
11.1 Toxikológiai vizsgálatok: Toxikológiai adatok a termékről nem állnak rendelkezésre.
Akut toxicitás:
Név
LD50 / LC50
érték:
Fajok
meghatározási módszer
2-Propanol
LD 50
>2000 mg/kg
Patkány
Orális adagolás
Irritáció / Maró hatású a szemre: irritáló, a közvetlen szemkontaktust lehetséges.
Rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás: nem ismert
11.2 Gyakorlati tapasztalatok: ha helyesen kezelik, a termék nem jelent veszélyt.
Általános megjegyzések: A termék besorolása ártalmatlan toxikológiai szempontból. A
hosszú távú terhelés közvetlen szembe, bőrre, irritációt válthat ki.
Egészségügyi kockázatot jelent , ha lenyelik. Kerülje a gőzök belélegzését.

12. Ökológiai Információk
Bevezetése a talajba vagy vizekbe tilos.
12.1 perzisztencia és lebonthatóság
A termék alkohol és oldószer tartalma elpárolog.
Folyamat elemzés
elimináció
sebesség
osztályozás értékelés
Részletek a terméknél pillanatnyilag nem hozzáférhetőek.
A termék biológiailag lebontható az OECD kritériumainak megfelelően .
12.2 Viselkedés környezeti osztályokban
Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: A termék szennyező anyagbesorolása (wgk 1.
osztály)
12.3 Ökotoxicitás:
Vízi toxicitás: N. V
Viselkedés derítő berendezésekben: A terméket nem lehet megsemmisíteni
szennyvíztisztító telepen.
12.4 Egyéb információk
COD: N. V BOI5: N. V
N. V= Nem
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13. Ártalmatlanítás
Termék: A terméket nem szabad a csatornába engedni.
Hulladék-kód
Hulladék megnevezése
Elszámoltathatóság
Az ártalmatlanítás esetén EWC-szabályozás szerint kel eljárni. 070601 (ajánlott)
13.2 Szennyezett csomagolás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
A szennyezett csomagolást úgy kell kezelni, mint az anyagot.
Nem lehet újrahasznosítani a szennyezett csomagolást.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
14.1 Közlekedés:
ADR / RID / GGVSE – osztály
Csomagolási csoport:
Label: Fabric no.: nincs
Az áru megjelölése: nincs
Korlátozott mennyiség: nincs
14.2 Tengeri szállítás: nem tartozik a veszélyes áruk közé .
IMDG / GGV Sea osztály:
UN szám:
EMS szám nincs
Marine polutant
Az áru megjelölése: nincs
Veszélyjel: nincs
14.3 Légi szállítás: nem tartozik a veszélyes áruk közé.
IATA (ICO-TI / ITA-DGR) - Class:
UN / ID szám: nincs
Az áru megjelölése: nincs
ICAO / IATA osztály: nincs
Csomagolási csoport: Csomagolási utasítás: Passenger Cargo:

PG:.
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15. SZABÁLYOZÁSI információ
15.1 Címkézés: A termék az EK irányelvek / veszélyes anyagok rendelkezése szerinti
jelölés nem szükséges.
Szimbólumok: /
Mondatok (R-mondatok):
Biztonsági tanácsok (S-mondatok):
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor
tartsa be.
A fenti címkézés érvényes az ipari végfelhasználók részére.
15.2 Nemzeti előírások
Foglalkoztatási korlátozások: Ügyelni kell az Ifjúsági Munkavédelmi Törvény ide
vonatkozó rendelkezéseire.
Rendeletnek megfelelő osztályozás: /
.

16. Egyéb információ
Az R - mondatok 2. és 3. fejezetben.
R 36/38 Izgatja a szemet és a bőrt .
Ezek az R – mondatok nem a termék besorolásához szükségesek, csak a koncentrált
alapanyagra vonatkoznak .
A készítmény osztályozása a 15. fejezet
További információ:
A jelen Biztonsági Adatlap alapja a jelenlegi ismereteink és a
Kiadásának időpontjában érvényes előírások szerint lett kiállítva
Ez a biztonsági adatlap csak a biztonságra vonatkozó információt tartalmaz, és nem
helyettesíti a termék információt vagy termék specifikációt .
Az adatlapot kiállító szerv : Dr. R. hab, CUS GmbH , 66130 Saarbrücken Tel: 0179 55 020 66

